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BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 

 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND 

tỉnh Khóa X. Ngày 18/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các 

Ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tài chính nhà nước năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/207 của Chính phủ về báo cáo 

tài chính nhà nước. 

- Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước. 

- Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.  

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về báo cáo tài 

chính nhà nước năm 2021. 

b) Sự cần thiết xây dựng báo cáo 

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Cà Mau phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021 để báo cáo HĐND tỉnh về 

tình hình tài chính nhà nước của tỉnh năm 2021 để nắm tình hình quản lý tài chính, 

tài sản trên địa bàn tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định. 
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c) Nội dung báo cáo  

Nội dung cơ bản về tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021, như sau: 

(1) Về tình hình tài chính nhà nước 

- Giá trị tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại thời điểm ngày 

31/12/2021 là 56.789 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị tài sản ngắn hạn là 7.896 tỷ đồng, 

chiếm 13,9% tổng tài sản; Giá trị tài sản dài hạn là 48.893 tỷ đồng, chiếm 86,1% 

tổng tài sản. 

- Tổng nợ phải trả của Nhà nước tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 1.437 tỷ 

đồng, chiếm 2,53% tổng nợ phải trả và nguồn vốn. Trong đó: Nợ ngắn hạn là 1.270 

tỷ đồng, chiếm 83,38% nợ phải trả; Nợ dài hạn là 167 tỷ đồng, chiếm 11,62%. 

- Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 55.352 tỷ đồng, chiếm 

97,47% tổng nợ phải trả và nguồn vốn, một số chỉ tiêu cụ thể như sau:  

+ Nguồn vốn hình thành tài sản: 40.376 tỷ đồng, chiếm 72,94% nguồn vốn. 

+ Thặng dư luỹ kế: 13.874 tỷ đồng, chiếm 25,06% nguồn vốn.  

 + Nguồn vốn khác: 1.102 tỷ đồng, chiếm 1,99% nguồn vốn. 

 (2) Về kết quả hoạt động tài chính nhà nước 

 - Tổng thu nhập nhà nước tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 11.537 tỷ đồng. 

Trong đó: 

 + Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước 10.310 tỷ đồng, chiếm 89,36% tổng 

thu nhập của nhà nước; 

 + Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước 1.227 tỷ đồng, chiếm 10,64% 

tổng thu nhập nhà nước. 

 - Tổng chi phí nhà nước tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 8.454 tỷ đồng. 

Trong đó: 

+ Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước 7.284 tỷ đồng, chiếm 86,16% tổng 

chi phí nhà nước và 70,65% doanh thu thuộc ngân sách nhà nước;  

+ Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước là 1.170 tỷ đồng, chiếm 13,84% 

tổng chi phí nhà nước và 95,35% doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước.  

 (3) Về kết quả lưu chuyển tiền tệ 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu của tỉnh là 1.492 tỷ đồng.  

- Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư là 435 tỷ đồng. 



3 

 

 

- Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính là 37 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng giải trình, làm rõ thêm một số khác biệt giữa số 

liệu thu, chi so với Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 và một số 

khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng báo cáo tài chính nhà nước. 

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

- Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo 

giải trình làm rõ thêm một số nội dung, như sau: 

+ Đánh giá thêm một số nội dung, như: Tình hình triển khai, công tác hướng 

dẫn, tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị dự toán trong việc thực hiện 

nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tài chính theo quy định. 

+ Đánh giá sâu thêm tình hình, hiệu quả hoạt động tài chính năm 2021; cần 

so sánh số liệu với cùng kỳ; thuyết minh cụ thể đối với nợ phải trả; việc công khai 

báo cáo tài chính có đảm bảo theo quy định?. 

- Tất cả ý kiến góp ý của đại biểu được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu 

bổ sung vào báo cáo để làm rõ thêm một số nội dung, được đại biểu thống nhất. 

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ của 

lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung và 

cho rằng Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh được lập trên cơ sở quy định của Chính 

phủ, Bộ Tài chính; số liệu thể hiện cơ bản đầy đủ, chính xác.  

Báo cáo tài chính nhà nước đã tổng hợp cơ bản đầy đủ từ các cơ quan, đơn 

vị, địa phương; cung cấp thông tin về tài chính, ngân sách, tài sản nhà nước một 

cách tổng thể (tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thu nhập và chi của Nhà nước). Đây 

là những thông tin quan trọng, đa chiều để đánh giá tình hình hoạt động tài chính 

của tỉnh trong năm qua; so sánh biến động tình hình tài chính, tài sản giữa các năm, 

giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có những giải pháp thiết thực trong công 

tác quản lý, điều hành tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo báo 

cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong báo cáo tài 

chính nhà nước như chưa tổng hợp đầy đủ thông tin về tài sản kết cấu hạ tầng nhà 

nước, tài sản là di sản, cổ vật,.... Bên cạnh đó, báo cáo cung cấp thông tin của một 

số đơn vị còn sai sót (sai đơn vị tính, nhập nhầm số,...). 

Qua thẩm tra, để nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước trong thời 

gian tới, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn 

rà soát, cập nhật thông tin về tài sản công, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng để 

phản ánh đầy đủ, chính xác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn, 

giám sát công tác hạch toán kế toán tài chính, đặc biệt ở cấp xã, đảm bảo hạch 

toán, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu tài chính ở mỗi cấp ngân sách, 
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giúp cho công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.  

Đối với Kho bạc nhà nước tỉnh cần chủ động, tích cực hơn trong phối hợp 

với các đơn vị liên quan, đảm bảo nguồn thông tin đầu vào của báo cáo tài chính 

nhà nước; kịp thời tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, để thực 

hiện công tác tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước chính xác, chất lượng, 

đảm bảo theo đúng quy định. Có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương 

hướng dẫn việc cập nhật, theo dõi, tổng hợp đối với các loại tài sản chưa có cơ chế, 

chính sách quy định về chế độ quản lý, sử dụng và khai thác như: đê điều, hạ tầng 

đô thị, di sản, cổ vật,.... 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung báo cáo, kính 

trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.   

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐVP. Đoàn ĐBQH vàHĐND tỉnh;    

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, LT.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T15:30:48+0700
	Tỉnh Cà Mau
	Vũ Hồng Như Yến<yenvhn.hdnd@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T16:05:15+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU<hdndtcm@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T16:05:37+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU<hdndtcm@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-28T16:05:47+0700
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU<hdndtcm@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




